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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juny de 2017 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent: 

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 29 DE MAIG DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:05 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes 
de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
- Carme Benito Gómez, regidora
- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents: Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

CONTRACTACIÓ

2. Incoació procediment de contractació del servei de manteniment de les 
aplicacions informàtiques Atalaya2 i ZKtime Enterprise.

L’Ajuntament té instal·lats actualment a les dependències administratives els 
programes informàtics ZKtime Enterprise i Atalaya 2. El manteniment d’aquests 
softwares està actualment contractat a l’empresa Professional Software Development, 
SL amb CIF B-81954307, ja que n’és la titular dels drets d’explotació i dels drets de 
propietat intel·lectual, i finalitza el proper 31 de maig sense possibilitat de ser 
prorrogat.

La tècnica de recursos humans ha emès informe de data 16 de maig de 2017 on 
comunica la necessitat de renovar l’actual contracte de manteniment que finalitza el 
proper 31 de maig i, un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat 
en la mateixa data per l’empresa Professional Software Development, SL amb CIF B-
81954307, sol·licita la contractació d’aquest servei a favor d’aquesta empresa ja que 
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és la titular dels drets d’explotació i dels drets de propietat intel·lectual de l’aplicació, 
amb una durada d’un any, prorrogable un any més i per un import de 550,00 €/any, 
21% d’IVA no inclòs.

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP.

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable que forma part de 
l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Régim Interior, la Junta 
de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de les 
aplicacions informàtiques ZKtime Enterprise i Atalaya 2, per quedar justificat l’interès 
públic, pel procediment negociat sense publicitat amb una única empresa licitadora, 
amb una durada inicial d’un any, prorrogable per un any més, amb data d’inici 
d’efectes d’1 de juny de 2017.

SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques que regularan la contractació del servei expressat en el punt anterior. 

TERCER. Requerir l’empresa licitadora que aporti, en el termini màxim de tres dies 
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració 
de conformitat per executar el servei en les mateixes condicions que en el pressupost 
presentat en data 4 d’abril de 2017, així com la documentació acreditativa per poder 
contractar amb l’Ajuntament, d’acord amb l’establert en la clàusula 9 del PCAP, i 
l’acreditació de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb 
la seguretat social en el cas que no autoritzi l’Ajuntament a fer-ho mitjançant l’Annex 
I a presentar.

QUART. Notificar la present resolució a l’empresa licitadora.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa per import total de 665,50 €, que inclou l’IVA, amb 
càrrec a la consignació pressupostària de la partida 02.920.21300 del vigent 
pressupost municipal.

3. Adjudicació del contracte d'obres de reforma de l'antiga casa del conserge 
de l'Escola Jaume Balmes.

Per acord de la Junta de Govern Local de 27 de març de 2017 es va aprovar l’expedient 
i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques relatius al contracte de les 
obres de reforma de l'antiga casa del conserge de l'escola Jaume Balmes, i es va 
convocar la licitació, mitjançant procediment obert i amb aplicació de mesures de 
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gestió eficient en la tramitació, amb un pressupost base de licitació de //70.213,11.-
// €, 21% d’IVA exclòs.

En data 27 d’abril de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les dotze 
(12) pliques presentades i admeses, essent posteriorment valorades per la Mesa de 
Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en data 4 de maig de 2017, 
que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa 
licitadora Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840, en haver obtingut la puntuació 
màxima de 100 punts, en proposar un import total de //49.682,78.-// €, 21% d’IVA 
exclòs, i no trobar-se en situació de baixa anormal.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/818, de 8 de maig, es va requerir l’empresa 
Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840, en haver resultat l’empresa licitadora amb 
l’oferta més avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de 
referència, en haver ofert un import total màxim de //49.682,78.-// €, 21% d’IVA 
exclòs, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del 
mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva i presentés la 
documentació assenyalada en la clàusula VI.12. del PCAP, relativa a l’acreditació de la 
personalitat de l’empresari (segons clàusula VI.5.1.) i a la solvència econòmica i 
tècnica (segons clàusula VI.5.2.).

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament 
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres de reforma de l'antiga casa del conserge 
de l'escola Jaume Balmes per a ser destinada a ús públic, de Corbera de Llobregat, a 
l’empresa Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840, per import total màxim de 
//49.682,78.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, 
el document tècnic de les obres aprovat i les propostes tècniques i econòmiques 
incloses a la seva proposició.

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta 
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració, i publicar-lo en el  perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de //60.116,16.-
// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
22.933.63200 del vigent pressupost municipal.

QUART. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 5 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en 
l’article 8.i) Mesures de gestió eficient en la tramitació del Decret Llei 3/2016, de 31 
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al qual s’annexarà el 
Plec de clàusules com a part integrant, i publicar-lo en el perfil del contractant de 
conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.
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CINQUÈ. Requerir l’empresa adjudicatària Estructures Viloví, SL amb CIF B-
66045840, per a què presenti el Pla de Seguretat i Salut, en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar de la formalització del contracte, els termes i condicions 
assenyalats a tal efecte a la clàusula VII.4 del PCAP.

CULTURA

4. Aprovació minuta conveni regulador i subvenció a la Penya del Corb, per al 
foment de les tradicions 2017.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2017 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat la Penya 
del Corb, per import de 16.000,00 € (setze mil euros) per al foment de  les tradicions, 
amb les actuacions en espectacles amb foc i participació en actes populars de la 
actuació.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'entitat Penya 
del Corb, destinada a finançar les activitats i les despeses generals de l’entitat 
generades durant l’any 2017. 

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat la Penya del Corb, per al foment de  les 
tradicions, amb les actuacions en espectacles amb foc i participació en actes populars 
de la actuació.
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat la Penya del Corb amb NIF: G-
61050506, per import de 16.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48904 del vigent pressupost municipal.

QUART. Procedir al pagament d'una bestreta del 50 % de la subvenció concedida 
d'acord amb les condicions establertes a la clàusula tercera de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.

ADMINISTRATIUS TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Aprovació Memòria tècnica i sol·licitud de subvenció ARC, deixalleria 
municipal 2017.

L’Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, ha aprovat les bases reguladores i ha fet pública la 
convocatòria d’ajuts per a l’any 2017 destinats a la implantació de deixalleries per al 
tractament dels residus municipals mitjançant resolució TES/676/2017, de 15 de març.

L’Ajuntament de Corbera vol realitzar una sèrie d’actuacions a la deixalleria municipal 
per millorar la seva funcionalitat i la seguretat de la mateixa.

La tècnica auxiliar de gestió, en data 24 de maig de 2017, ha redactat la “Memòria 
tècnica de les actuacions a la deixalleria”, que recull totes les actuacions a executar i 
el pressupost global d’aquestes on s’indica l’import total de les actuacions i l’import 
total sol·licitat a l’ARC.  

Per part de l’Ajuntament es considera necessari presentar a l’Agència de Residus de 
Catalunya la sol·licitud per finançar en la seva totalitat l’execució de les actuacions 
incloses en la  Memòria tècnica de les actuacions a la deixalleria, amb un pressupost 
IVA inclòs de 54.666,04 €.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la 
Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER.  Aprovar la memòria tècnica “Memòria tècnica de les actuacions a la 
deixalleria” de data 24 de maig de 2017 i el seu pressupost que ascendeix a 54.666,04 
€. 

SEGON. Sol·licitar que l’actuació Memòria tècnica de les actuacions a la deixalleria, 
sigui objecte de suport per part de l’Agència de Residus de Catalunya, en l’import total 
del projecte, això és 54.666,04 €.

RECURSOS HUMANS

6. Aprovació d’Oferta Pública Local 2017.
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En data 14 de març de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb la 
majoria que requereix la Llei  va aprovar la delegació de competències en l’Alcaldia 
per a la tramitació de la sol·licitud d’autorització al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per a la reposició d’efectius de la Policia Local.

El Decret d’Alcaldia número 523/2017, de 29 de març, va resoldre sol·licitar al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, l’autorització a què es refereix l’article 20. 
Uno.2.C de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2016, amb l’objectiu de cobrir en caràcter definitiva una plaça d’agent de la 
Policia Local, com a taxa de reposició d’efectius de la plantilla municipal.

En data 15 de maig de 2017 i número de registre d’entrada 4334, el Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques, emet comunicat conforme un cop revisada la 
documentació presentada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat és conforme als 
requisits establerts en la norma esmentada anteriorment.

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 28 de desembre de 2016 
va aprovar el pressupost d’aquest Ajuntament per l’any 2017 així com la plantilla de 
personal, en la qual hi consta una plaça vacant d’agent de la Policia Local.

La tècnica de recursos humans ha emès informe 78/2017.

Tot i que l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i el 53.1 h) del Text Refós de la 
Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, determinen la competència de l’Alcaldia pel 
que fa a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, mitjançant el Decret de l’Alcaldia 
1092/2015, de 15 de juny, en aquest cas s’ha d’entendre delegada a favor de la Junta 
de Govern Local.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Règim Interior, la Junta 
de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER.  Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació pe l’any 2017 en 
els següents termes:

PERSONAL FUNCIONARI

D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

1 Agent de la Policia Local. Subgrup C2. Graduat ESO o equivalent. Accés lliure. 
Concurs-oposició.
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SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari de la Generalitat de Catalunya, i notificar-la als notificar-la als representants del 
personal funcionari i laboral.

TERCER. Trametre còpia de l’oferta pública d’ocupació a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.

Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció 
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que 
resulta aprovat amb el mateix quòrum.

PROPOSTA URGENT

CONTRACTACIÓ

Urgència. Incoació del contracte de subministrament per a l'adquisició d'una 
màquina de desherbar amb aigua calenta.

L’Ajuntament té la voluntat d’adquirir una màquina de desherbat amb aigua calenta 
per a fer tractaments en carrers i espais verds al municipi de Corbera de Llobregat, 
per tal d’eradicar l’estrat herbaci no desitjat amb medis no agressius pel medi natural 
i no perjudicials per a la salut pública.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la 
Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament per a l’adquisició 
d’una màquina per a desherbar amb aigua calenta, mitjançant el procediment obert 
amb aplicació de mesures de gestió eficients en la tramitació, i aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que, 
juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, 
regularan aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 
//24.000,00.-// €, 21% d’IVA exclòs.

SEGON. Simultàniament convocar el procediment obert publicant la convocatòria en 
el perfil del contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals a partir del següent a 
aquell en què aparegui publicat, per a presentar les pliques.
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TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de //29.040,00.-
// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
13.136.62300 del pressupost municipal vigent.

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

7. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:20 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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